
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ДА ГРАДИМ ОБЩЕСТВО 

НА ПРЕВЕНЦИЯ, А НЕ 

НА ДЕЙСТВИЯ!

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!



• ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР ТРЯБВА ДА СА СЛЕДНИТЕ:

• Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара;

• Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом;

• Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, 

сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има наблизо река - намокрете дрехите и 

тялото си или се потопете в нея;

• Откритите части на тялото се покриват, пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или 

плат;

• Придвижвайте се приведени;

• Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха

или сноп набързо начупени клони, с които удряйте пламъците;

• Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на 

горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината;

• При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се разпространява по-бързо по 

посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха;

• Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за 

евакуиране на хората и животните от района на пожара.

• КАК ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАМЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА?

• Ако имате ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас.Без да поемате излишен 

личен риск - опитайте се да загасите пожара с пожарогасител или с подръчни средства.

• Как се прави това с пожарогасител?:

• • Издърпайте обезопасяващия щифт;

• • Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;

• • Дръжте здраво насочващото устройство.

• Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната част на 

помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън;

• Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете;

• Излезте бързо навън без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно;

• За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В никакъв случай 

не използвайте асансьорите;

• Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете;

• Ако при Вашата евакуация евакуационни пътища са задимени, започнете да се движите

възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-добра;

• При невъзможност да напуснете Вашето жилище, в следствие на дим или висока температура, 

отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата и изчакайте

служителите от пожарната;

• Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони, търговски центрове

и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар направете следното:

• • най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. - следвайте евакуационните

знаци и напуснете помещенията без да измествате и блъскате останалите хора;

• • за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не скачайте от 

височини;

• • не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо.

•

• С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта.

• При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и прозорците и 

съобщете на съседите за възникналия пожар!



ПРЕДПАЗЕТЕ СЕ: При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на 

устата и носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи. Ако се 

запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако това е невъзможно загасете

чрез обвиване с друга дреха или одеало.

Ако е невъзможно да излезете от сградата, най-добре е да влезете в банята. Уплътнете вратата с 

мокри кърпи или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организма.

СЪВЕТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!

Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! Изучавайте и стриктно спазвайте

инструкциите за експлоатация на производителя! При необходимост от ремонт на електрически

уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти.

Не ползвайте отоплителни уреди с открити реотани.

Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги

използвайте за сушене на дрехи.

При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!

Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е 

особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудно подвижни, възрастни или 

болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

ДА НАУЧИМ ДЕТЕТО ДА СЕ ГРИЖИ ЗА СВОЯТА БЕЗОПАСНОСТ

Накарайте детето да научи телефоните за помощ при пожар - тел. 112. Най-добре запишете на 

видно място в дома спешните телефонни номера.

Научете го за точния адрес, на който живеете, и какво трябва да съобщи на възрастен или на 

тел. 112 при откриване на признаци на пожар.

Обяснете на детето защо не бива:

• да си играе с кибрит, запалка, свещ или друго нещо, с което може да предизвика пожар;

• да слага дрехи, обувки или играчки в близост до отоплителните уреди;

• да не играе с фойерверки и пиратки;

• никога да не играе с леснозапалими и горими течности;

• да се крие при пожар на места, където трудно ще бъде открито от пожарникарите;

• да крие от по-малките си братя и сестри източници на запалване!

• винаги да проверява дали е изключило електрическите уреди, когато свърши работа с тях;

В случай, че в дома възникне пожар, детето трябва да знае и да умее да прилага няколко прости 

правила:

• да запази самообладание и да позвъни на тел. 112. Да каже точния адрес и какво гори;

• да напусне дома по най-късия път и да не ползва асансьор;

• ако стаята се изпълни с дим, да се движи приведено към пода или пълзешком (ако няма

видимост, покрай стената) и ако има възможност, да постави на устата и носа овлажнена кърпа;

• ако пътят му за евакуация по стълбище или друг изход навън е блокиран или задимен, да 

излезе на балкон или от открит прозорец, за да алармира за това, че се намира в опасност;

• да не скача от прозорци и балкони, а да чака да бъде открито от пожарникарите;

• да не се връща за нищо в къщи, защото животът му е по-ценен от всички играчки, дори и от 

домашните любимци;

• ако не може да избяга навън, да се скрие се в банята! Да затвори вратата и пусне студен душ;

• ако дрехите му се подпалят, да се търкаля на пода или на земята, докато пламъците угаснат.



• Първата Ви реакция трябва да бъде да уведомите органите на МВР или тези за спешна 

медицинска помощ за злополуката. Това може да направите на телефона за спешни

повиквания на единната спасителна система 112.

• Вашето повикване трябва да съдържа следната информация:

• Къде? – Посочете мястото, улицата, номер на улицата, кръстовище или някакъв ориентир 

при злополука извън града;

• Какво? – Посочете вида на злополуката: пътнотранспортно произшествие с лек автомобил, с 

тежкотоварен автомобил, с транспортиране на опасен товар. Посочете също дали има

затиснати или ранени хора и дали има опасност от пожар;

• Колко? – Посочете броят на пострадалите, по възможност вида на нараняванията;

• Кой се обажда? – Кажете името си и номера, от който се обаждате.

ПРИ ПОЖАР

АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И 
ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ

Най-рисковата група при пожар!

Обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това. Особено

важно в такива случаи е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка на 

телефона за спешни повиквания на единната спасителна система 112.

При пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки.

От решаващо значение е осигуряването на максимално безопасни отоплителни уреди, които да 

са поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими

материали.

Всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени. Затрудненото придвижване на 

Вашия близък край отоплителен уред не трябва да води до обръщане.

Подменете амортизираните и морално остарелите електро - и отоплителни уреди и съоръжения

с такива със съвременни средства за защита.

По възможност осигурете на Вашите близки допълнителна помощ в домакинството или 

окажете съдействие за включване в системата на социалния патронаж.

Поемете своята отговорност в грижата за Вашите близки!

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ!


